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معرفي الگو ،ارائهدهندگان و مدافعان
ارزشيابي مشارکتي 2الگويي به ارزشيابي برنامه درسي است که بر نيازهاي مشارکتکنندگان در برنامه يعني افرادي تأکيدد دارد
که برنامه به خاطر وجود آنها اجرا ميشود .استيک 3و فريره 4از جمله نخسدتي ادانطناراني هسدتند کده بدر اهميدت ايد
جهتگيري در ارزشيابي تأکيد نمودهاند (فيتزپاتريک ،ساندرز و ورت 2004 ،5؛  .)2022پاتون ،6گابا ،7ليدن ل  ،8ريپدي ،9مدک-
دونالد ،20پارلت 22و هاميلتون 22از ديگرنظريهپردازاندي هسدتند کده در بسدگ و گسدترو م هدو پدردازي در ندوزه ارزشديابي
مشارکتي نقش اساسي داشتهاند( .فتيزپاتريک ،ساندرز و ورت  .)2004 ،ارزشيابي مشارکتي هماهند

بدا رووهداي ارزشديابي

ططيعتگرا فرآيندي پويا است که با برنامهريزي آغاز و با گردآوري دادهها و گزارو يافتهها ادامه يافتده و در نهايدت بده بهطدود
برنامهها منجر ميشود (مارتز .)2006،23اي الگوي ارزشيابي بر تجارب دست اول در موقعيتهدا و فعاليدتهداي برنامده درسدي
تأکيد داشته و بر اهميت شرکتکنندگان در اي فرآيندها متمرکز است (هوگدان .)2007 ،24بده اتتقداد رووس ،تيدر ،پدداگت و
لوگان ،)2006( 25ارزشيابي مشارکتي بر جلب هم اري ذين عان در ارزشيابي از آغاز تا پايان برنامه درسي تأکيدد دارد .در ايد
الگو ذين عان ارزشيابي را تعريف و پارامترهاي ارزشيابي را مشخص ميکنند و در واقع ذين ع به تنوان يک شدرکتکنندده در
نل مسائل درگير ميشود (هوگان .)2007 ،بنابراي  ،ارزشيابي مشدارکتي همدانطدور کده از ندامش پيداسدت ،بدا مشدارکت و
هم اري متقابل افراد ذين ع اورت ميپذيرد و سرپرستان ارزشيابي نقش تسهيلکننده اي ا ميکنند .آنها با توسل به گ تو-
شنود به شناسايي نيازهاي ارزشيابي ،ماهيدت و نودوه جمدعآوري اطالتدات و هنجارهدا و اسدتانداردهاي مدورد اسدت اده بدراي
تشخيص موفقيت يا ش ست برنامه مطادرت مينمايند .از اي رو ،ارزشيابي مشارکتي ضم وفاداري به م روضههداي ارزشديابي
ططيعتگرا ،واجد نوتي تعهد ارزشي نسطت به شرکتکنندگان نيز هست (بوال ،26ترجمه ابيلي .)2375 ،ويژگيهداي اختااادي
ارزشيابيهاي مشارکتي تطارتاند از:

 .2دانشي ار گروه روانشناسي دانشگاه مالير

drmasgari423@gmail.com
2. participant- oriented evaluation
3. Stake
4.
Freire
5. Fitzpatrick, Sanders, & Worthen
6. Patton
7. Guba
8. Lincoln
9. Rippey
10. Macdonald
11. Parlett
12. Hamilton
13. Martz
14. Hogan
15. Royse, Thyer, Padgett & Logan
16. Bhola
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 .2ارزشيابي وابسته به موقعيت و شرايگ است .اگر افراد بخواهند در ارزشيابي تشريک مساتي نمايندد ،بايدد بدانندد کده سدا
مشارکت آنها به موقعيت و شرايگ بستگي دارد؛ به خاطر اين ه هر چه مسائل بهتر درک و توليل شدوند ،ارزشديابي آسدانتدر
ميشود (ردريگز-کامپوز.)2005 ،2
 .2شرکتکنندگان افرادي واجد ويژگيهاي منوار به فرد هستند که با ارزشياب (ها) بده منظدور دسدتيدابي بده بيدنشهدا و
رهنمودهاي تملي در ارزشيابي تشريک مساتي مينمايند .اي افراد ميبايست به دقت و با مهارتها و توانمنديهداي مت داوت
انتخاب شوند تا تعامل بي آن ها در ارزشيابي تسهيل شود (ردريگز-کامپوز2005،؛ به نقل ماتز .)2006،اين ه چه کسداني ،چده
نقشي داشته و در چه مواردي پاسخگو باشند؛ ميبايست بهدقت معي شده و در طول زمان ارزشيابي ن د شدود .در مجمدو
بايد تعادل توان و قدرت بهگونهاي ايجاد شود که هر فردي انساس کند که زمينه نضدور شايسدته و مناد انه او فدراهه شدده
است (ردريگز-کامپوز ،به نقل از مارتز.)2006،
 . 3ارزشياب فردي است که پاسخگوي کل ارزشيابي و نتايج آن است و ابزارهاي قابل دفا براي قضاوت ارزشي درباره موفقيدت
يا تد موفقيت برنامه درسي را به خدمت ميگيرد .بنابراي  ،ارزشياب برنامه درسي هه بايد نقش يک مدير موفق را اي دا نمايدد
و هه نقش يک رهطر اثربخش .مهمتري ت ليف ارزشياب تعيي بهتري ترکيب اتضا و نقش هر يک از آنها بسدته بده نيازهداي
خاص موقعيت است که از يک ارزشيابي به ارزشيابي ديگر تغيير ميکند (ردريگز-کامپوز ،به نقل از مارتز.)2006،
مباني و مفروضههای اساسي
الگوي ارزشيابي مشارکتي برخاسته از روي رد ططيعتگرايانه و بر ديدگاه فلس ي پسامدرن 2مطتني اسدت کده بدر مشدارکت
همه ذين عان و بهرهگيري از ماالعات کي ي و مطتني بر مشاهده در بافت ططيعي تاکيد ميکند (رواي .)2003 ،3مدافعان ايد
الگو ،با انتقاد از تأکيد زياد الگوهاي سنتي ارزشيابي بر اهداف رفتاري و توسل به رووهاي ماشيني و غيرانسداني ،بدر بازنمدايي
تجارب دست اول شرکتکنندگان در موقعيتها و فعاليتهاي واقعي تاکيد ميورزند .به همي خاطر ،رووهاي پژوهش مطتني
بر مشاهده ططيعي و متمرکز بر درگيري فعال افراد سهيه را به رووهاي دقيدق و کنتدرل شدده آزمايشدي تدرجي مديدهندد.
شرکتکنندگان در طراني و اجراي برنامه درسي (همه افراد ذيربگ ،ذين ع و ذيتالقه) بهطور فعدال در امدر ارزشديابي نيدز
سهيه بوده و در فرآيند قضاوت نسطت به برنامه درسي مداخله ميکنند .فرض اساسي ايد اسدت کده نظدا آموزشدي و برنامده
درسي از ديدگان ياران آموزشي بهتر درک شدده و شدرايگ بهطدود آن جهدت دسدتيابي بده وضدعيت آرمداني فدراهه مديشدود
(بارزگان2380،؛ سيف2383،؛ خورشيدي و ملکشاهيزاده.)2385 ،
ارزشيابي مشارکتي داراي سه وجه اساسي است :مشارکت دم راتيک ،گ ت و شنود با همده ذين عدان و انع داس ديددگاههاي
موتلف درباره ارزو و شايستگي برنامه درسي .اي سه وجه ارزشيابي مشارکتي شرايگ يک ارشيابي جامع و متمرکز بر تمدامي
جنطههاي آن را فراهه ميسازد .وجه دم راتيک ،زمينه مشارکت فعال و برابر همه ذين عان تالقمند در کل فرآيند ارزشيابي را
تضمي ميکند .به تطارت ديگر ،اداي همه افراد بايد شنيده شود و تد تعامل در فرايند نيروهاي اثرگذار در ارزشديابي قابدل
پذيرو نيست .با توسل به گ ت و شنود ،همه ذين عان به هم اري در گردآوري دادههاي مقدماتي ترغيب ميشوند .سدرانجا ،
يافتههاي ناال از ارزشيابي نيز با نضور فعال مشارکتکنندگان ت سير ميشوند تا اطمينان ناال شود که ديدگاههاي افدراد
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لواظ شده است .ارزشياب بايد اادقانه همه يافتهها را گزارو و با مشارکت مشارکتکنندگان درباره ارزو و شايستگي برنامده
قضاوت کند (استافلبيه.)2003 ،2
سير تحول تاریخي الگو
اولي فردي که دربارهي ارزشيابي مشارکتي ،الگوي پيشنهادي ترضه کرده ،فريره 2است (بوال ،ترجمه بازرگان .)2362،کسداني
همچون استيک ( ،)2975و پس از آن پاتون ( 2994و  ،)2997گابا و لين ل ( ،)2982ريپدي ( ،)2973مدکدونالدد ،پارلدت ،و
هاميلتون ( )2977هه در گسترو مطاني نظري اي الگو سهه شايستهاي داشتهاند .تووالت اي الگو به پيدايش چندي الگوي
خاص مطتني بر ارزشيابي مشارکتي منجر شده است که برخي از آنها تطارتند از :الگدوي ارزشديابي سديمايي؛ الگدوي ارزشديابي
دموکراتيک شورايي 3و الگوي ارزشيابي روشنگر( 4مل ي.)2388 ،
الگوی ارزشيابي سيمایي ي ي از معروف تري الگوهاي ارزشيابي برخاسته از روي رد ططيعتگرايانده و مطتندي بدر مشدارکت-
کنندگان است که توسگ استيک ( )2992معرفي شد .در ايد الگدو ،تواديف و داوري بده تندوان دو اقددا اساسدي ارزشديابي
موسوب ميشوند .در واقع ،اي دو اقدا دو سيما يا دو وجه ارزشيابي به نساب ميآيند که در سه مرنله پيشآيندها ،مطادله-
ها و بازدهها يا پسآيندها و اغلب با ات اي به دادههاي کي ي اورت ميپذيرند (فيتزپاتريدک ،سداندرز و ورتد 2004 ،5؛ سديف،
 ،2383بازرگان.)2380 ،
ارزشيابي دمکراتيک شورایي الگوي ديگري است که توسگ هاوس 6و هو2000a( 7؛ 2988؛  )2000bتدوي و معرفي شده
است .ارزشيابي برنامه درسي در اي الگو بر مشارکت دم راتيک همه افراد مشارکتکننده و آزادي آنان در بيان ادتاهاي معتطر
و قابل اطمينان مطتني است که به هدف دسيتابي به يک سنجش قابل دفا از برنامه درسي اورت مديگيدرد .اگدر چده همده
پرسشهاي ارزشيابي در همه مرانل آن (ضرورت ،طراني ،اجرا ،توليل ،ترکيب ،نگارو ،ارائه و نتيجهگيري) توسگ متخاص
ارزشيابي تعيي و بيان ميشوند ،اما اي اقدا در نتيجه گ ت و گو و تعامل مداو پيوسدته بدا افدراد ذين دع از طريدق بود و
تطادل ايده ،پيمايش نظرات و گ ت و گو ناال ميشود.
الگوی ارزشيابي روشنگر بر ماالعه نوآوري ،تغيير و ااالح برنامه درسي از طريق مشارکت فعال طرانان و مجريدان برنامده
درسي تاکيد ميکند (پارلت و هاميلتون2988 ،8؛ بهنقل رنسطورگ .)2007 ،9بانيان الگو پارلدت و هداميلتون ( )2998معتقدندد
که جنطه پويايي نظا هاي تربيتي ضرورت ارتطاط تنگاتنک ميان طرانان و مجريان و استقطال از مشارکت فعال آنان در فرايندد
ارشيابي برنامه درسي به هدف ش افسازي و روشنگري را موجه ميسازد .اي روشنگري با با بهرهگيري از روي درد کي دي و بدا
است اده از رووهايي همچون مشاهده ،ماانطه ،پرسشنامه ،توليل اسناد و اطالتات پايده ناادل مديشدود (اسدتاوروپولو 20و
استروبوکي.)2024 ،22
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گستره كاربرد الگو
ردريگز-کامپوز با ترکيب تجارب واقعي و جنطههاي مختلف الگوهاي مختلف ارزشيابي مشدارکتي ،چدارچوبي م هدومي بدراي
اجراي ارزشيابي برنامه درسي توايه نمودهاند (کونسيس2006 ،2؛ مارتز .)2006 ،اي

چارچوب بر شش مؤل ه م هومي مهه در

اجراي ارزشيابي مشارکتي مطتني است .اي مؤل هها تطارتند از .)2 :توايف موقعيت ارزشيابي .)2 ،روش سازي انتظدارات.)3 ،
ترغيب مسئوليتپذيري جمعي .)4 ،تضمي و تسهيل شرايگ تعامل گسدترده .)5 ،کاربسدت بهتدري فعاليدتهدا ،و  )6رتايدت
استاندارهاي ارزشيابي .از ويژگيهاي اي چارچوب پيشنهادي بيان مرانل دقيق ارزشيابي است کده در الگوهداي ديگدر بده آن
توجه کمتري شده است .ردريگر-کامپوز معتقدند که اگر چه توجه به هرکدا از مؤل ههاي ششگانه بهتنهايي ،بطينش خااي را
در اختيار ارزشياب برنامه درسي قرار ميدهد ،اما توجه همزمان و تعاملي به همه اي مول هها است که اجراي موفدق ارزشديابي
مشارکتي را تضمي ميکند (مارتز.)2006 ،
بر اساس چارچوب م هومي فوق ،مول ه نخست ارزشيابي مشارکتي براي توايف موقعيت ارزشيابي ب ار گرفته ميشود .ايد
توضيف مشتمل بر است :شناسايي ياران آموزشي و نيازهاي ويژهي آندان ،درک و شدناخت تناادر مناقدي الگدوي ارزشديابي،
تعريف و تعيي قلمرو ارزشيابي و تعريف فعاليتهاي اساسدي ارزشديابي .ردريگدز-کدامپوز ،روو ( SWOTشناسدايي قدوتهدا،
ضعفها ،فراتها و تهديدها) 2را روشي مناسب براي فهه بهتر نقاط قوت ،ضعف ،مودوديتها و فرادتهداي بدالقوه پيشدنهاد
ميکنند .روش سازي انتاارات به تندوان دومدي مؤل ده ارزشديابي مشدارکتي ،رهنمودهداي تملدي بدراي تعيدي مدالکهدا و
استانداردهاي مورد است اده در تعيي شايسدتگي ،ارزو و سدودمندي ارزشديابي ترضده مدينمايدد .معرفدي فندون جمدعآوري
اطالتات ،گزارونويسي و بودجهبندي و اهميت آنها با ات اي به مول ه روش سازي انتظارات اورت مديگيدرد (مدارتز.)2006،
سومي و چهارمي مؤل ههاي الگوي ارزشيابي مشارکتي ،جنطههاي رفتاري افراد در ني مشارکت را معرفي ميکنندد .از ايد
طريق ،رفتارهاي گروهي و راهطردهاي ارتطاطي با تأکيد بر درگيري فعال اتضاي مشدارکت ،تشدريک مسداتي و ارائده بدازخورد
سازنده ،مسائل مرتطگ با تعارض تاميهگيري ،نظا هاي پاداو ،رفتار مثطت و مدديريت تغييدر تعيدي مديشدود .ايد م داهيه
مشارکتي در ترکيب با ساير مؤل هها ،آن را به الگويي پويا و تعاملي براي هددايت ارزشديابي مطددل مدينمايدد (مدارتز.)2006 ،
پنجمي مؤل ه ارزشيابي مشارکتي ،يعني ب ارگيري بهتري فعاليتها زمينه ارتقاي کي يت ارزشديابي و اطميندان از اثربخشدي
فرآيند آن را فراهه ميسازد .برخي از اي بهتري فعاليتها تطارتند از :توريک و ترغيدب فعاليدت اتضداي مشدارکت از طريدق
انترا به ت اوتهاي فردي آنان و اشاته انااف و ادميميت .بهدرهگيدري از آخدري مؤل ده ارزشديابي مشدارکتي زمينده ارائده
رهنمودهاي اختاااي براي به خدمت گرفت نقاط قوت فرآيندها و پيامدهاي ارزشيابي مشارکتي را تسهيل مينمايدد .ات داي
به رهنمودهايي همچون ااول و استانداردهاي ارزشيابي (انجم ارزشيابان آمري ا ،)2004 ،3اسناداردهاي توليد برنامه درسي و
مسوليتهاي برنامهريزان درسي (کميته استانداردهاي مشترک )2002،2994،2988 ،4و اادول راهنمداي ارزشديابي مشدارکتي
ردريگز-کامپوزتوايه شده است (استافلبيه.)2004 ،5
در مجمو  ،اجراي موفق ارزشيابي مشارکتي نيازمند توجه جدي و نظا مند به چهار تامل برجسدته ،يعندي نيازهدا ،انگيدزههدا،
انتظارات ،و دغدغههاي کليدي همه ذين عان در برنامه درسي است که از آنان به تنوان «ياران آموزشي» ياد ميشود .توجه به
اي تناار در طرح ارزشيابي ،نمايت از فعاليتهاي ارزشيابي را تقويت و به شد ل بدالقوه سدودمندي يافتدههداي ارزشديابي را
1.

Cousins
)2. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
3. American Evaluation Association
4. Joint Committee On Standards For Educational Evaluation
5. Stufflebeam
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افزايش ميدهد .در ارزشيابي مشارکتي ،متخااان تربيتي فرآيند ارزشيابي مشارکتي را ب ار ميگيرند تا اطالتدات سدودمندي
بدستآورند که بتوانند با هم اران خود در بهطود برنامه درسي باهه تشريک مساتي نمايندد و شدرايگ بهطدود برنامده درسدي را
تسهيل نمايند (مارتز .)2006،اي الگو اغلب براي آزمودن و توليل نوآوريها يا تغييراتي ب ار گرفته ميشود که در بداره آنهدا
اطالتات کافي موجود نيست (فتيزپاتريک ،ساندرز و ورت  .)2004 ،اگر چه ،در ارزشيابي از برنامههاي درسدي و مدواد آموزشدي
اغلب به پيشرفت توايلي دانشآموزان به تنوان تمدهتدري مدالک توجده مديشدود ،امدا بدا اسدت اده از رووهداي ارزشديابي
مشارکتي ميتوان در سنجش مالکهاي ديگر همچون نگرو معلمان و يادگيرندگان و نووه تعامل و واکدنش آندان بده برنامده
طراني شده و اجرا شده نيز بهره گرفت (فتيزپاتريک ،ساندرز و ورت .)2004 ،
نمونهها و مثالهای برنامه درسي
نمونههايي از ب ارگيري الگوي ارزشيابي مشارکتي را ميتوان در ماالعدات ول دات ،)2986( 2ولدف و تيميتدز ،)2977( 2گابدا و
لين ل  ،)2982( 3اسدپيندلر ،)2982( 4ويليدامز ،)2986( 5پداتون ( 2994و  ،)2997فيتزپاتريدک ( ،)2992اسدتيک ( 2992و
 ،)2994کوسينس و ايرل ،)2995( 6اسپنوس ،مورفي-برمان و چامطرز )2000( 7و فترم  )2002( 8مشاهده کرد (مراجعه شود
به فتيزپاتريک ،ساندرز و ورت .)2004 ،تالوه بر اينها ،الگدوي مشدارکتي ريپدي ( )2973بده تواديف چگدونگي م هدو انتقدال
ارزشيابي به منظور فرآيند تغيير در انوا مختلف سازمانها مورد است اده قرارگرفته است .پارلت و ديردن )2977( 9نموندهاي را
گزارو نمودهاند که از ارزشيابي روشنگر براي ارزشيابي برنامههاي درسي آموزو تالي به هدف روش سازي تاليدق بالواسداه
مشارکتکنندگان است اده کردهاند .کين  )2998( 20نيز ارزشيابي مشارکتي را براي ارزشيابي برنامدههداي خددمات اجتمداتي،
مدارس متوساه ،و برنامههاي توسعه مديريت ب ار گرفته است.
نقد الگو
انع اس واقعيتهاي چندگانه ،است اده از استدالل استقرايي ،اکتشاف و تأکيد بر تجارب دست اول از ويژگيهاي شاخص الگوي
ارزشيابي مشارکتي است (فتيزپاتريک ،ساندرز و ورت  .)2004 ،تالوه بر اي  ،تالو براي يک ارزشيابي منا انه ،مشارکت افراد
ذين ع در تمامي مرانل ارزشيابي ،ترکيب ديدگاههاي همه افراد تالقهمند ،مشارکت واقعدي و معنديدار ،تمرکدز ارزشديابي بدر
مسائل موردتالقه شرکتکنندگان و است اده از يافتههاي ارزشيابي براي بهطود آن ،از ديگر امتيازات الگوي مشارکتي است .ايد
روي رد از گ ت و شنود براي آزمودن و تأييد برداشتهاي افراد ذين ع است اده ميکند .اما مزيت کليددي ديگدر ايد الگدو آن
است که ارزشياب در مقابل تمامي ديدگاههاي افراد ذين ع باز تمل ميکند ،با دقت به آنها رسيدگي کرده و در پايان قضاوتي
مامئ و تا ند ام ان قابل دفا از برنامه ارائه مي دهدد .بده طدور خالاده ،تأکيدد بدر تواديف و داوري ،اسدت اده از اسدتدالل
استقرايي ،است اده از اطالتات بدست آمده از منابع مختلف ،تالقهمند به بافت و زمينه و ديدگاه باز نسطت به طرح ارزشديابي از
مواس اي الگو است (فتيزپاتريک ،ساندرز و ورت .)2004 ،
1. Walcott
2. Wolf & Tymitz
3. Guba & Lincoln
4. Spindler
5. Williams
6. Counins & Earl
7. Schnoes, Murphy-Berman & Chambers
8. Fetterman
9. Dearden
10. King
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منتقدي الگوي مشارکتي ادتا ميکنند که اي الگو با همه امتيازات فوق ،شعارگونه تمل ميکند و گاهي نميتوان آن را در
بوته اجرا قرار داد؛ چرا که توقق مشارکت دم راتيک اايل و انجا ارزشيابي بر اي اساس کاري دشوار اسدت .از طدرف ديگدر،
هرچند الگوي ارزشيابي مشارکتي بر توقق هدفهاي بلند پروازانه اارار ميورزد ،ولي ارزشيابان به ندرت ناضر بده اسدت اده از
آن هستند و آن را غير قابل اجرا تاور ميکنند (استافلبيه .)2003 ،2به طور خالاه ،فقدان رويهها و رووهاي مشخص ،بدي-
توجهي به رخدادهاي غير معمول و تخايص زمان و هزينه باال از مودوديتهاي اي الگو است (فتيزپاتريک ،سداندرز و ورتد ،
 .)2004بعالوه اي الگو به خاطر تأکيد زياد بر مشاهده ططيعي و ديددگاه افدراد ،کده رند جلدوه دادن نقدش ابزارهداي دقيدق
ارزشيابي ،ام ان بروز و گسترو تضاد و تعارض ميان مشارکتکنندگان و ناديده گدرفت ام دان دسدت اري و تغيدر وضدعيت و
زمان ارزشيابي توسگ مشارکت کنندگان موردانتقاد قرار گرفته است (هوگان .)2007 ،و سرانجا  ،مهمتدري موددوديت بدالقوه
اي الگو به اتتقاد رواي ( )2003اي است که هر ذين عي ميتواند معيارهاي ارزشي مختل ي بدراي تعيدي ارزو و اثربخشدي
برنامه ترضه نمايد و از اي طريق ام ان ارائه يک قضاوت ارزشي جامع و دقيق دشوار ميگردد.
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